
 
 

Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

 

ZGŁOSZENIE: FEDERACJA. MUZEA PRYWATNE 

Nowa Sól, 1-2 grudnia 2022 

 

"Współcześnie nie da się odnieść sukcesu, działając w pojedynkę. 

Nie oznacza to jednak, że sam fakt współpracy decyduje o powodzeniu". 

  

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu seminariów i szkoleń dla muzealników, 

kolekcjonerów, zbieraczy, pasjonatów, znawców, właścicieli, organizatorów, 

pracowników i współpracowników muzeów prywatnych i społecznych, galerii, 

archiwów, ośrodków kultury, bibliotek, oddolnych inicjatyw i organizacji 

pozarządowych, zainteresowanych współpracą, współdziałaniem i rozwiązywaniem 

problemów muzealniczego środowiska. 

 

Termin pierwszego spotkania: 1 i 2 grudnia (czwartek i piątek) 

 

Miejsce: Muzeum Miejskie i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli (woj. lubuskie) 

 

Zapewniamy: wyżywienie, nocleg, materiały seminaryjne i mnóstwo ciekawy rozmów 

 

Zgłoszenia w formie internetowej – online, mailowe lub telefonicznej: 

 

* formularz zgłoszeniowy – online 

www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBIpLzcfRCxRnkUWtPqJjrUd3JEfcRp-

A67B9-TRHRrp1xA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

* formularz zgłoszeniowy- plik tekstowy, wypełniony i wysłany na adres e-mail:  

e-mail: federacja.ariari@gmail.com 

 

* zgłoszenie telefoniczne: 

 tel. 794795507 

 

 

Zapraszamy! 

Fundacja Ari Ari 
 
ariari@ariari.org 
ariari.org 

facebook.com/fundacjaariari 

twitter.com/fundacjaariari 

youtube.com/user/AriAriFundacja 

vimeo.com/ariari 

 

 

http://www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBIpLzcfRCxRnkUWtPqJjrUd3JEfcRp-A67B9-TRHRrp1xA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBIpLzcfRCxRnkUWtPqJjrUd3JEfcRp-A67B9-TRHRrp1xA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:federacja.ariari@gmail.com
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ZGŁOSZENIE: FEDERACJA. MUZEA PRYWATNE 

Nowa Sól, 1-2 grudnia 2022 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nazwa organizacji / instytucji …………………………………………………………………. 

 

 

Dane kontaktowe: nr telefonu ……………………………………….. 

 

 

*** 

 

Czym zainteresowało Panią / Pana spotkanie pt. Federacja. Prywatne muzea 2022? 

 

 

 

 

 

 

Które z zagadnień proponowanych podczas spotkań Federacja. Prywatne muzea 

2022 , interesuje Panią/Pana najbardziej? Proszę zaznaczyć dowolną ilość. 

 

… KŁOPOTY Z PRAWEM (zagadnienia prawa, legislacji, rzecznictwa prawnego, 

monitorowania prawa) 

 

… FEDERACJA: MUZEA PRYWATNE I KOLEKCJONERZY (struktury reprezentujące 

muzealników prywatnych i kolekcjonerów, stowarzyszanie, sieciowanie, współpraca, 

pozyskiwanie środków i zasobów) 

 

… DOSTĘPNE MUZEUM (udostępnianie, miejsca, kolekcji, zasobów, sposoby, 

projektowanie, korzyści z udostępniania) 

 

…. DIAGNOZA PROBLEMÓW (kim jesteśmy, czym się zajmujemy, co i jak możemy 

efektywnie zmienić i poprawić w swoim działaniu i pracy) 

Nazwa miejscowości / województwo * 
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Który z zakresów tematycznych proponowanych podczas spotkań Federacja. 

Prywatne muzea 2022 - interesuje Panią/Pana najbardziej? Proszę zaznaczyć 

dowolną ilość. 

 

… jak tworzyć i wprowadzać równe prawa dla działalności muzeów prywatnych i 

kolekcjonerów? 

… jak tworzyć dobre prawo muzealników prywatnych i kolekcjonerów? 

… jak tworzyć federację muzealników prywatnych i kolekcjonerów? 

… jak współpracować, "pozytywnie konkurować" i konsolidować środowisko 

muzealników i kolekcjonerów? 

… jak i gdzie pozyskiwać środki finansowe i pozafinansowe na działalność 

muzealniczą? 

… jak współpracować z otoczeniem społecznym, biznesowym i administracyjnym? 

… jak udostępniać muzeum, kolekcje, zasoby i tworzyć swoją publiczność? 

… jak budować wizerunek i aktywność medialną? 

… Inne, jakie? 

 

W jakim kolejnym terminie może Pani/Pan wziąć udział w seminariach pt. 

Federacja. Prywatne muzea 2022? Proszę zaznaczyć preferowane terminy. 

. 

… 9-10 grudnia 2022 

… 16-17 grudnia 2022 

… inne dni w grudniu 2022 

Który dzień tygodnia będzie dla Pani/Pan najdogodniejszym dla udział w 

seminariach pt. Kapitał kulturowy. Zasób społeczny? Proszę zaznaczyć 

preferowane terminy. 

 

… poniedziałek 

… wtorek 

… środa 

… czwartek 

… piątek 

… sobota 

… niedziela 
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Czy posiada, pracuje, czy współpracuje Pani / Pan z prywatnym muzeum, 

archiwum, podmiotem kultury? Jeśli tak, proszę krótko scharakteryzować: zakres 

działania, charakterystykę, plan rozwoju. 

 

 

 

Czy planuje Pani / Pan utworzenie prywatnego, społecznego muzeum, podmiotu 

kultury, organizację pozarządową, inną formę działalności kulturalnej? Jeśli tak, 

proszę krótko scharakteryzować: zakres działania i plan rozwoju. 

 

 

 

 

Czy przygotuje Pani/Pan prezentację swojego muzeum organizacji, podmiotu, 

aktywności / działalności na potrzeby seminarium (do 10 minut)? Jeśli tak, 

proszę krótko przedstawić zagadnienia. 

 

 

 

 

Sposób dojazdu: 

 

… autobus / pociąg 

… samochód prywatny 

… inne 

Wyżywienie: 

 

… bez ograniczeń 

… wegetariańskie 

… specjalna dieta 

 

*** 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) przez 

organizatora szkolenia w celu przeprowadzenia rekrutacji i udziału w szkoleniu oraz 

dalszego wykorzystania w celach statystycznych, dokumentacyjnych i promocji 

projektu. 

 

……………………………………………………….. 

podpis 


